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รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

คำนำ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้จะเป็นกรอบแนวทาง ดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลตรีรัตมะ ในการ
ต่อต้านการทุจริต บรรลุผลสัมฤทธี๋อย่างมีประสิทธิภาพ และล่งเสริมจริยธรรมให้เกิดชึนในองศ์กร โดยได้มีการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอบเป็น
ระยะ ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

งานควบคุมภายใน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

สารบัญ
หน้า
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ความเป็นมา
ผลการดำเนินงาน

1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และประกาศเจตจำนงสุจริต และต่อต้านการทุจริต

1

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

2

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ

2

เสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต
4. ผลลัพธ์ในภาพรวมของการดำเนินงาน

3

- ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา

3

- ภาคผนวก

4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพือสอดคล้องกับยุทธศาลตรชาติว่าดวยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลัก เพอการส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯนี้จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการ ดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้การขับเคลอน
การดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อการต่อต้านการทุจริต บรรลุผลสัมฤทธี้อย่างมีประสีทธิภาพ และ
ส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และประกาศเจตจำนงและนโยบายต่อต้านทุจริต ของผู้บริหาร
รพ.ศรีรัตนะ
- กิจกรรม : จัดอบรมต่อต้านทุจริตแก่ จนท.กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประกาศเจตจำนงและนโยบายต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและองค์กร
รพ.ศรีรัตนะ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. เพื่อส่งเสรอมการต่อด้านทุจริตใน จนท.รพ.ศรีรัตนะ
ตัวชี้วัด - รพ.ศรีรัตนะ มีการประกาศเจตจำนงและวางระบบการป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
- ผ้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -หัวหน้ากลุ่มงาน -หัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 120 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน
1. ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงด้านทุจริต
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน

2. จนท.ที่เข้ารับการ’ฝืกอบรม ได้มีคามรู้เรื่องต่อต้านการทุจริต
3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดตั้งชมชมรม STRONG ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ
5. ผ้บริหาร แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
- ดัชนีความพร้อม รับผิด คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงพยาบาล
ศรีรัตนะ สูงขึ้น

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยา,บ'1ลสรีรต
ั นะ
- กิจกรรม : จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ จนท.กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
จนท. รพ.ศรีรัตนะ

ตัวชี้วัด - คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน รพ.ศรีรัตนะอยู่ในระดับสูงมาก น92%)
เป้าหมาย

- ผู้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -หัวหน้ากลุ่มงาน -หัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 110 คน
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564
ผลการดำเนินงาน

1. ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน
2. จนท.ที่เข้ารับการฟิกอบรม ได้มีความรู้และมีเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต
โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดตั้งชมชมรม STRONG ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ
5. ผู้บริหาร และจนท.รพ.ศรีรัตนะให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรมแล"ครามโป้ร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาม

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ รพ.ศรีรัตนะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างจิตพอเพียงตาม
ทุจริต เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีรัตนะ
- กิจกรรม : จัดอบรมการป้องกันผลประโยขน์ทับช้อนและการต่อด้ามทุอริตแก่ จนท.กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนแก่ จนท.เครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอศรีรัตนะ

2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกสร้างการต่อด้านทุจริตใน จนท.เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอศรีรัตนะ

■

ตัวชีว
้ ัด - รพ.ศรีรัตนะไม่มีอุบัติการณ์เรื่องผลประโยชน์ทับช้อน
เป้าหมาย

- ผู้บริหาร รพ. -หัวหน้าฝ่าย -หัวหน้ากลุ่มงาน -หัวหน้างาน -จนท.รพ. รวม 80 คน
ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน

1. ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน และจิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน
2. จนท.ที่เข้ารับการผึเกอบรม ได้มีความรู้และมีเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต
โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

3. จนท.ที่เข้าอบรม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต
4. มีการการรวมกลุ่มจัดตั้งชมชมรม STRONG ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ
5. ผู้บริหาร และจนท.รพ.ศรีรัตนะให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

6. จนท.รพ.ศรีรัตนะ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงวน
ผลลัพธ์การดำเนินงาน
- ดัชนีความพร้อม รับผิด คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ รพ.ศรีรัตนะ
สิงขึ้น

ผลลัพธ์ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนป้อง^นปราบปรามการทุจธุต
และประพฤติมช
ิ อบ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1. ไมมการรองเรยน เรองการทุจริต หรอประพฤติมิขอบ ของโรงพยาบาลครีรัตนะ

2. เจ้าหน้าทีบุคลากร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขื่0ลัตย์ สุถูรีต โปร่งโส มีคุญฐรรม
จริยธรรม มีวินัย และรับผิดชอบต่อสังคม ไม,ทนต่อการทุจริตทุทรูปแบน ต่อต้านการทุจรีต และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
3. โรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นองค์กรทีนำหลักธรรมๅภิบาล และคุณธรรมเป็นหลักในการบรูหๅรงๅน
ปัญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนาโนการดำเนินงาน
1. (■นองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติตเสู0้ '!1ารี'ส‘[ต‘[รูนา 2019 (โควิด!9)
ส่งผลให้การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโนภาดปฏิบัดิ ป็ศาสนสถานไม่สามารถดำเนินการไดบุเละแผนกิ0กรูรมู
บางอย่างต้องปรับให้เข้ากับมาตรการ New Normal
2. ยังหาเวลาที่จะขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม

strong

ที่จะขยายผลการปฏิบัติไปสู่ องค์กร,ชุมชน ลื่นๆ

ในสงคมยังไม่ไดเนืองจากภาระงานโนสถานการณ์การรูะบาตของโรูค||ดเสู0้ ไว|'สโคโรนๅ 2019 (โควิด!9) บั

ย้งคง

ระบาดหนักอยู่ ทำให้บุคลากรต้องลงควบคุมและรักษาอย่างเข้มข้น

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ 2565
หลักการและเหตุผล

ตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 พระราชบัญญ้ติข้อมล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบัวนเฏืองที่ดี พนศ
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบบเราบการพุจริต ระยะพี่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้
ปลูกฝืงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิศรีความเป็นข้าราชการแล^าว่มพี่อสัต^

สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประลิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามกา™จธิตและป,ะพ£1ดิมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลไดำทํหนดนโยบายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาค^ฐกำหนดมาตรการ
หรอแนวทางป้องกัน และแกไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการของหน่วยงๅนช0งจัชิ โดย
มุงเนนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และล่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคลิวน4(นการตรวจสอบ เฏา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิช0บ ตามนโยบาย คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธิ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมๅภิบาล รวมถึงมาตรการ กระทรวงสาธารณสุช 3 ป. 1 ค. (ปลกจิตสำนึก
ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
เพอตอบสนองนโยบายดงกล่าว โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงใต้ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัจ
ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปฐรรม

•วิสัยทัศน์ ( vision ) ะ
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 10 ด้วยคุณภาพบริการ และ การส่งเสริมสุขภาพที่ใด้
มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
•ค่านิยม ( core values ) ะ
1. Sustainability

= พัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลระยะยาว

2. Integrity

= ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

3. R2R

= มุ่งเน้นการทำงานแบบมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์

4. Accountability

= การรับผิดรับชอบ

5. Team work

= การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหม่คณะ

มาตรการ/แนวทางการดํๅเนินงา'คุณธรรมและควๅม^^ง^ส^นอง^กร
1. ด้านความโปร่งใส
1) ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกระดับต้องให้ความสำคัญ และส่งเสริมการปฏีบัติ
ราชการควยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสํยภาย‘[น และผู้มีล่วนได้ส่วนเสํยภายน0ก
สามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงๅนได้
2) เ-ปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชุ)บัญญัติด้0มูกญ่ๅว^ารข0งทางราชกๅรู พ
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3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซีอ จัๅง เชุ(ๅ แลกเปลี่ยนหรือโดยรีลื่นใด ให้สอดคล้0งกับ
พระราขบัญญัติ ประกาศ หลักเกณพั รีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เลื่ยวซั0ง รวมถึงดำเนินการตามเกณพั
การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานชุ)องหน่วยงวน1กวดเรู (Integrity and
Transparency Assessment ITA) เพือใหเกิดการแข่งขันอย่างเบ็เนฐรรม
4) โนมการจดทาแผนการบรหารงานพรอมกับเผยแพร่บ)ระชุเๅสํม'ดันฐ์ดํๅนชุ)0ง.ดวงด่วงคุ
5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่0งร้0งเรียน และการู
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้0งเรียนใดยดรูง
2.ด้านพร้อมรับผิด
1) บุคลากรโรงพยาบาลศรรตนะ ทุกคนจะตองประพคุติปฏิบัติตนในสัมมาขั^ ด้วยความซื้อสัตย์สุจุริต
ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยังยั้งชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาน่ระโยชุ,น์นน
ความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระดือรือร้น เต็มความสามารถ ฏีความ
พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่นเน้นผลสำเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดช0บหากน่ฏีบัติงาน
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนฝังขันต0น
การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดำเนินงาน0ย่างเคร่งดรัด ลดการใช้อำนาจดุลยพินิจในการให้นรูถารูฝันว่ ย
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน
1)ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ'มงาน0ย่างใถกัลูดกำกับดูแลผิใต้บังคั1)บัญชุ,าให้
อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางรีบัย ละเฏิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไมใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก'ตนเ0งหรื0พวถดั0ง หรือฏีพฤติกรรม
ที่เข่าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
3) บุคลากรทุกคนยืดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบน่รูๅมการูทุจริตแน่งชุ,าติ
เกยวกบการจดการผลประโยชนทบชอน ในการปฏิบัติงานให้ไขระบบคดฐานล0ง (Digital) สามารถแยกออก
อยางชดเจนวาสงไหนถูก สงไหนผด สงไหนทได สิงไหนทำไม1ได สงไหนคอประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชนสวนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ไห้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกช้อนเช่นการใช้ทรัทย์สินช0ง
ทางราชการกับเรองส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน เป็นต้น

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยข'น์ทบ
ั ซัอน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ ^0
สัตย^ปลูกฝืงให้บุคลากรทุกคนมีแนวความดิดกๅร1[ปยอม|'บการทุจรุตทุก1!ระเภท และไน'หนทีจ
่ ะเห่นทุจรูต^
เกิดขึ้นในหน่วยงาน
2) สนบสนุนใหมการรวมกลุมของบุคสการ/ๅๅยไน และกลุ่มเครี0ข่ายสุข/ๅๅห ในการสอดส่กงหสุ ตกร
รกมารปฏิบตงาน รวมถงการแจงเนาะแสเพื่อยันยังการทุจุริดไน^น้ๆลี่
3) สน‘บสนุนใหมการเผยแพร[หความรูเกียวกันการปอ^อันอๅรทุดูรติ และผลประไยขน์หันข้0นแด่
บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ
4) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่ๅยงๅน

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน /งาน มีแนวทางในการมอบหมายให้ฝ่ใต้บังลันบัญขว
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
2) สงเสรมใหผูบรหาร หวหนาฝ่าย/ หัวหน้างาน ยดถอปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารงๅนนุดดอ
เกยวกบพจารณาแตงตังโยกยาย และการพิจารณาความดีความขอบ โดยคำนึงถึงพสุติกรรมด้านดีลธรรม และ
ด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในกๅรคํๅเฎนสูวติ
3) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบชั้นตอนอย่างเคข่งดวัด เป็นมาตรฐๅน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม,เลือกปฏิบัติ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
1) สน'ยสนุนการทาเทคโนโลยมาใชเปนของทางในการสอลๅร แด่บุคลากรภายในและผ้วับบริกๅร
ภายนอกเพือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2) มการสอสารนโยบายมาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู'มือการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธิเลี่ยวกับความ
โปรงใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านข่องหางการ ลื่อสาร
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยังการกระทำผิดวินัยข0ง(1ลู้าหม้าพื่
มาตรการยบยงการกระทำผิดวินัยของเจาหนาหกายใน0งคํการ เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม0งค์กร
สุจรตเกดความคดแยกแยะผลประโยขนสวนตน กับผลประโยขนส่วน แสดงความมุ่งมันในการบริหารรๅขการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถกต้อง เป็นธรรม
ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.1 มาตรการใช้รถราขการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถรๅขการ ห ค 2523
และที่แกิไขเพิ่มเติม
2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเ,บีกจ่าย(วิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.3 มาตรการการจัดทำโครงการึอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิ'บตตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดายค่าใซัจ่ายโนการแfๅฐนรJJ การจัดการและกระประชุนระ')/(ว่างหระเทศ พ.ศ. 2549 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกๅรพัf(คุ พ_ศ_ 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ_ 2560 ไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 มาตรการการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู'มือดำเนินงานไม่เลือก
ปฏิบต ไม่สร้างข้นตอนเกินความจำเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเทียง5รรม ฯลฯ

นผนปฎบ้ดํการป็องทเน่ ปราบปรานทุจ่ร๊หนละประพฤติมิชอบ ชองรทท่ยงานโรงพยาบาลสึ่รึรัตบะ จงบ 2565

เพท!การตำเนินงาน/ กิจกรรน

ผลลพธเชิง
ผลล้พเชิงปริมาณ

งบประมา

งานทีรับ

ณทีใข้

ติท

คุณภาพ

ชอบ
คณะกรร

1. กิจกรรนประกาศเจตนาของผู้บริหาร เพื่อแสคงออกถึง
และเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลศรีรัตนะใน ความโปร่งใสในการ

ไตรมาส 1

โทรมาส2

ไทรมาส 3

ไตรมาส 4

(คค.-ร.ค.64)

(ย.ค.-มี.ค.65)

(iu.-3a£5)

(ก.ค.-ruj.65)

✓

มการ
บริหาร

บริหารงานและสร้าง

การต่อต้านโ3จริต

ปึงบประมาณ ห.ศ. 2565

หน่วย

ผลส่าเรึจ

ความตระหนักใบการ
ป้องกันการคุจริต
7^00

✓

งาน

2.โครงการพัฒนาคุณธรรมและควาน

เพื่อพัฒนาและ

โปร่งใสในการตำเนินงานของ รพ.ศรี

ยกระดับคุณธรรม

ควบคุม

รัตนะ
-กิจกรรม ะ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม

และทวามโปร่งใสใบ

ภายใน

และความโปร่งใส แก่ จนท.

จนท.

การตำเนินงานของ

กล่นเปัาหมาย
2. โครงการทักษาผู้บริหารชุคใหม่เรื่อง
การวิเคราะห์ความเทียงเกี่ยวกับ
ผลประโยขน์ท้บชํอน/ท'A/ควบคุม

10,000

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

✓

งาน

ในหน่วยงานเรื่อง

ควบคุม

ผลประโยขน์ท้บชัอน

ภายใน

ภายใน
3. เจตเผยข้อมูลการจัคขอจัคจ้าง

ตามหรบ.ข้อมูล

-

ข่าวสาร

___ ผู้เสนอแผน
ลงชี่อ.(โทงสาวหลรัตน์ตา คลสุข)
นักเทคนิคการนพทพานาญการ

-

กลุ่มงาบ

✓

✓

✓

พัสคุ

(นายหงศนาถ หาญเจริญพิหัเนน์)
ผู้อำนวยกาวโรงพยาบาลครีรัตนะ

✓

หมายเหคุ

